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Comarcas

Continuará al front de la delegacióde Circulacióde
-i’Ajuntámentde Figuéres

lnaugurat pel presidentde la
Diputació
-.

-

-

.

-.

Mará Lorca.
iioaccépta
-lá
dimissiú
distarriol

Noulocal
de-Mifas
a’
Figueres
Es féu un encontre de básquet sobre
rodes
J.MB.V.

-

Martes, 4 de junio de 1985

Diumenge passat, a la tarda, es va celebrar a Figueresl’acte
d’inauguració deis nous locals de Mifas, l’associació de defensa ¡
promoció del minusválid, que han estat instal.iats al número 15 del
carrer d’Olot.
A les quatre de la tarda, al pavelid polisportiu cobert, es va
celebrar un encontre de básquet sobre rodes entré Mifas-Girona i
CDM-Saragossa, guanyant per 51-25 elsrepresentantsde les nostres comarques que enguany s’han proclamat campionsde la higa
de tercera divisió, ascendint a segona la temporada vinent.
Finalment, foren inaugurats els locals smb la preséncia de
Salvador Carrera,president de la Diputació, ¡ Mariá Lorca, alcalde
de Figueres, juntament amb Joan Cases,president de Mifas, els
quals remarcaren la importáncia que s’havia de donar, des de les
institucions pubiicjues, a la promoció del minusválid dins la sacie
tat.
-

El noii local es troba situat al carrer dOlot. (Foto PUIÉRTOLAS).-

Opel Corsa

ingeniería alemanaasu alcance.

-

J.M. BERNILS y.
L’equip de govern de l’Ajunta
ment de Figueres va reconéixer
ahir, mitjançant una nota informa
tiva, que el regidor-delegat de Cir
cuiació,eiconvergentJaume Esta
rriol, havia posat a disposició de
l’alcalde el seu cárrec, després de
les fortes crítiques formulades per
un importantsector deis botiguers
contra el nou pla de circulació i que
han motivat algunes rectificacions
que entraren en vigor la setmana
passada ¡ de les quals ja várem
informar puntualment. Segons la nota informativa a
qué fem referéncia, «l’equip de
govern ha estaten tot momentsoli—
dar, amb la gestióduta a terme pel
responsablede l’áreadeCirculació,
Jaume Estarriol,l’equipde govern,
si bé comprénels motius adduits Al carrer SantPauja es pat aparcar a uncostat de la via. (Foto PUÉRTOLAS).
per aquesta i’horade posarel seu
cárrec a disposicióde I’alcaldia;no aplicaven la majoria de guárdies, ments legals per denunciar-ho».
obstant aixó, está plenament d’a exceptuant-ne algun aspecte coil
Consideren que el que «no és
cord amb les raons d’aquestaper cret.
admissible és que, no havent-se
no acceptar-lila sevadimissió¡ per
formulat cap denúnciaen aquest ratificar-lo en el seu cárrec».
Suport al pla
sentit, es pugui desqualificargb
Queda ben ciar, doncs, que la di
balment tot el cos de -la-Policia
missió d’Estarriol va ser sobre la
En la mateixa nota, l’equip de Local la qual no ha fet més que
taula durant uns deu dies, període govern municipal afirma que s’está complir amb el seu deure».
en el qual, com ja apuntávem en la fent un seguimentrigorós, dia a dia,
Es
confirma
que
i’Ajuntament
crónica de dijous passat, aquest de l’aplicació del pla de circulació,
regidorva deixar lessevesfuncions peró es considera que cal donar estudia un paquet de mesúres de
al front de la delegació de-Segure «temps al temps» per fer-ne un caire circulatori i policial «destina
tat Ciutadana ¡ Circulaçió, que balanç. En aquest sentit, l’alcalde des a intentar conciliaramb Ves
mentat pla aquelles propostes
foren assumides,interinament, per ha decidit de no convocar el pie
l’alcalde, encara que oficialrnent no extraórdinari, demanat pels soçia efectuades per determinats sec
listes, fins a disposar «de tots els tors ciutádansde cares a salva- -.
hagi existit aquestbuit.
L’alcalde Lorca i el regklor Esta parámetres d’análisi del pla en guardar els seus- interessos, els
quals noentrinen contradicció
pro
rriol es varen reunir, dissabte pas aquesta primerafase».
funda amb el disseny global del
sat, amb l’oficiai en cap de la Policia
L’equip de govern ha lamentat
pla».
lócal, FrancescRojo, i els diferents que els botiguers diguessin públi-.
cament que «els municipaissónels
caporals del cos per tal dedetermi
Una d’aquestes mesuresÓsl’au
nar la «toleráncia» que s’aplicará nostres .enemics»,ja que conside torització d’aparcament a tot el
per part d’aquest a tots els cotxes ren que aquest cos está deferisant carrer Sant Pau,fins ara destinat a
-aparcats o estacionats a la zona els ciutadans i que«si algú conside ser una via de doscarrils. Donada la
comercial. Una «toleráncia»recla raque el seu dret ha pogut ésser fuldesa del tránsit- i de les queixes
mada pels botiguers, peró que no vulnerat per l’actuació d’algún de botiguers, ¡ veTns,s’ha acceptat
suposará cap canvi smb el criteri membre dela Policia!ocal,allá que retornar a l’estacionament en un
- més o menys genéral que fins ara
ha de fer és emprar els procedi costat de la via.
-

-

-

Avui, el pie municipalde l’Escaladonaráun.ultimátum

Nou¡ntent
deismárxants.
de
pararalPasseig
Maritim
Con nuevas mejoras
para mayor comodidady atractivo.

Ahora, muy importante:
Comprando un Opel Corsadurante el mes de junio te
regalamos

¡UNEQUIPO PLAYERO!

-

regalo que le entregaremosjunto con las,llaves del
coche.
-

-

Le esperamos en;

-

ANGEL’BLANCH,
S.A.
Ctra.NacionalII, Km.718 -Tel. 476028
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FORNELLSDE LA SELVA(GIRONA)
Rda.PadreClaret;10 - Tel. 204381
GIRONA
-

-
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J. M. B.V.
Novament, diumengepassatels
marxants que paren a l’Escala
intentaren de muntar les seves
parades al Passeig Marítim, tota
vegad que es neguen a anar al
Pedró, lloc en qué varen estar qua
tre setmanes de prova esperant
uns informes técnics que desacon
sellaren aqueli indret. Malgrataixó,
lAjuntament no ha acceptat un
altre emplaçament, alrnenys per
a ra.

çar durént el mes de setembre.

- Després de la intervenció poli
cial, va fer acte de presénciaal pas
seig ‘alcalde, Rafael Bruguera,
acompanyat per alguns mémbres
de la Corporació, per tal de mani
festar als marxants que avui
dimarts l’Ajuntament celebraria un
pie extraordinari en el qual esdona
rá l’ultimátum municipal pel que fa
a l’empiaçament del mercat. Elbét
Ile escalenc no va especificar res,
perla qual cosa s’ignora quina será
Tal com va succeir la setmana la darrera proposta de la Corpora
passada, forces antiaválots de la ció.
Policia Nacional varen impedir que
EIs marxants varen estar, al llar
els marxants muntessin les parades al PasseigMarítim, darrera ubi de tot el matí de diumenge, esta
cació abans d’anar al Pedró i que cionats, smb les seves fúrgonetes,
pei Passeig Marítim, informant els
abandonaren parqué, segons l’A
juntament, s’havien d’iniciar —de vianants de la seva situaciói man
forma «imminent»— lés obres de tenintdiversos contactes entre tots
construcció del noú emissari sub els sectors de venedorsambulants
marí de ‘Escala. D’Aixó fa gairebé que cerquen unasol.lució definitiva
mig any i les obres, com a molt a tota aquestaproblemática,quan
aviat, es creu que podrien comen- ens trobemabocatsdirectamenta

una nova temporada turística.
- Precisament, l’Ajuntament
de
l’Escala va abrir, fa un pareil de set
manes, expedient disciplinaria tots
el marxantsque varen parar al pas
seig el 18 de maig passat,en consi
derar que ho feien en un lloc-no
autoritzát. De moment, el curs deis
expedients segueix i, en cas de
reincidéncia, podria arribar-se a
i’expulsió. -

Els ‘marxants esóaiencs varen
posar uns escrits sobre de les fur
gonetes aparcadesvora el passeig,
reclarnant una solució al conflicte i
acusant I’Ajuntament de provocar
l’atur de cent-trenta persones,ésa
dir, el mombre de venedors émhu
lants que habitualment paraven ala vila. Una pancarta deia que «els
marxants de l’Escala’som aquí
perquéel poblediu sí»,ja que con
sideren que el veYnatestá d’acord
smb la venda ambulantal Passeig
Maritim.
-

